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<p><strong>Saiba como agir para reduzir sua pegada de carbono</strong></p>
<p><strong>Em casa, na rua, no trabalho...todos os aspectos da nossa vida cotidiana s�
cercados de situa�es que contribuem para o agravamento dos problemas clim�icos. Saiba
como agir para reduzir a emiss� de carbono no dia-a-dia. </strong></p> <p>As mudan�s
clim�icas s� um problema global e, para tanto, as solu�es para esta quest� tamb� precisam
ser adotadas em n�el mundial. Apesar de muitas empresas e governos de todo o mundo
j�estarem atuando para minimizar os impactos de suas atividades sobre a sustentabilidade do
planeta, �fundamental que as atitudes ambientalmente corretas sejam adotadas tamb� no
dia-a-dia dos cidad�s comuns.</p> <p>Para combater o aquecimento global �necess�io que
se reduza a pegada de carbono (que �o rastro de emiss�s deixado por todos os n�eis da
atividade humana). Uma das iniciativas mais eficazes �diminuir a depend�cia de combust�eis
f�seis, que, quando queimados emitem toneladas de di�ido de carbono (CO2) na atmosfera.
Outro fator importante �a economia de energia el�rica. Al� de reduzir os custos com a conta
de luz no fim do m�, esse movimento colabora enormemente para a vida do planeta.</p>
<p>Acompanhe abaixo algumas sugest�s de como reduzir a pegada de carbono nas
atividades di�ias:</p> <p><strong>NA RUA</strong></p> <p>- Na hora de comprar um
ve�ulo, prefira os que v� com a op�o flex fuel, abastecer com etanol �menos prejudicial ao
ambiente. Quanto maior e mais potente o motor do carro, mais ele ir�consumir e poluir.</p>
<p>- Adote mais o transporte coletivo e, at�mesmo a bicicleta. No caso de sair de casa com o
carro, pratique transporte solid�io, dando carona para as pessoas que far� o mesmo trajeto
que voc�</p> <p>- Fa� regulagem peri�ica do ve�ulo e prefira lavagem a seco (algumas
op�es s� mais baratas que a tradicional usando �ua).</p> <p>- N� jogue lixo na rua.</p>
<p><strong>EM CASA</strong></p> <p>- Tire aparelhos em 'stand by' das tomadas.</p>
<p>- Aproveite a luz do sol para iluminar a casa, abra bem as janelas e cortinas.</p> <p>- Use
o aparelho de ar-condicionado de maneira racional: com portas e janelas fechadas e os filtros
regularmente limpos.</p> <p>- Cuidado para n� esquecer o carregador do celular ligado na
tomada.</p> <p>- Prefira �ua da torneira �engarrafada, que exige transporte por ve�ulos a
diesel.</p> <p>- N� seque roupas atr� da geladeira, isso aumenta consideravelmente o
consumo de energia. O varal tradicional �sempre mais indicado que a secadora.</p> <p>Use restos de alimentos como adubo org�ico nos vasos de flores ou plantas.</p> <p>Realize transa�es banc�ias pela internet � economize o tempo e combust�el do
deslocamento.</p> <p>- Procure fazer compras nos mercados pr�imos a sua casa, onde
pode ir a p� E aproveite para levar a sua pr�ria sacola, reduzindo o consumo de pl�tico.</p>
<p>- Opte por produtos locais e da esta�o, que n� precisam ser transportados por longas
dist�cias.</p> <p>- Prefira produtos dur�eis aos descart�eis, esse �o pontap�inicial para
reduzir a quantidade de lixo gerado no mundo.</p> <p>- Reserve o �eo de fritura em garrafas
PET e depois encaminhe para alguma entidade que possa reaproveit�lo.</p> <p>- Adote o
uso de pilhas e baterias recarreg�eis. As descart�eis devem ser entregues em postos de
coleta, jamais jogadas no lixo comum.</p> <p><br /> <strong>NO TRABALHO</strong></p>
<p>- Desligue equipamentos quando n� os estiver usando.</p> <p>- Desabilite a prote�o de
tela do computador, que gera um consumo desnecess�io de energia.</p> <p>- Imprima com
responsabilidade.</p> <p>- Recicle material do escrit�io; adote o uso de papel eco-eficiente
ou reciclado e aproveite os dois lados das folhas de papel.</p> <p>- Tente resolver quest�s
por telefone, ao inv� de pegar tr�sito para ir e voltar a reuni�s r�idas.</p> <p>- Se puder
escolher, prefira notebook ao computador de mesa para economizar energia. No caso de s�ter
o PC, tente mudar o monitor por um de LCD.</p> <p>- Tenha a sua pr�ria caneca, para evitar
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desperd�io de copinhos de �ua e caf�</p> <p>- Contrate bikeboy, ao inv� de motoboy.
�mais barato e menos poluente.</p> <p>- Use m�ias regrav�eis, drives USB e o e-mail.
Estes meios s� mais indicados do que os CDS e DVDs tradicionais feitos de pl�tico.</p>
<p><br /> <strong>NA VIDA PESSOAL</strong></p> <p>- Evite trocar o celular por puro
impulso e, quando o fizer, deixe seu modelo antigo na revendedora para reciclagem.</p> <p>Prefira a escada ao elevador para subir poucos andares.</p> <p>- Ao fazer aplica�es
banc�ias, escolha investimentos socialmente respons�eis.</p> <p>- Plante �vores, o que
continua sendo um bom gesto de preocupa�o com o meio ambiente. Hoje �poss�el fazer isso
sem nem colocar a m� na terra, por sites na internet como o Clickarvore.</p> <p>- Pratique
a�es volunt�ias</p> <p>- Divulgue para todas as pessoas do seu conv�io a necessidade de
se adotar atitudes social e ambientalmente corretas.</p> <p><br /> <em> </em></p>
<p><em>Por Sabrina Domingos, CarbonoBrasil, com informa�es do site Planeta Sustent�el,
da Editora Abril.</em></p> <p>�</p>
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